
Comuna Coroisanmartin 

Nr.2446 din 29.11.2022 

Referat de aprobare  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de 

salubrizare în județul Mureș, cu aplicabilitate din data de 01.01.2023 

 

În baza art. 28^18 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 

101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

administrației publice locale au competențe exclusive cu privire la elaborarea și 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru 

utilizatorii serviciului de salubrizare cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În contextul modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a 

localităților nr. 101/2006, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, a fost 

modificat Regulamentul de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru 

utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, prin corelare cu legislația 

specifică în vigoare din domeniul salubrizării, respectiv Ordinul președintelui A.N.R.S.C. 

nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a 

tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, sunt 

acte care au adus modificări de ordin substanțial în domeniul salubrizării, care necesită 

a fi corelate și transpuse în Regulamentul de instituire și administrare a taxei de 

salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în Județul Mureș. 

Modificările regulamentului au fost efectuate în conformitate cu art. 28^18 din 

Legea serviciului de salubrizare a localităților 101/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2022 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 

privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, 



referitoare la eliminarea sintagmei „taxă specială” și înlocuirea cu sintagma „taxă de 

salubrizare”. 

Totodată, având în vedere dispozițiile Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 

640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a 

tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, s-a 

identificat necesitatea modificăriii regulamentului în acord cu noile reglementări. 

Anexat prezentei Regulamentul de instituire și administrare a taxei de 

salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în Județul Mureș, forma 

modificată. 

În baza anexelor atașate, Regulamentul de instituire și administrare a taxei de 

salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare în județul Mureș, forma 

modificată, care vor intra în vigoare începând cu data de 01.01.2023. 
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